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Kananmunakauppaa 
Kinkkeliinin puodissa

 ▶ Herra Hakkaraisen talo on hurmannut lapset 
 ja lapsenmieliset jo kymmenen vuoden ajan. Kirja-

pääkaupungin 
kuulumisia

Sastamala julistau-
tui vuoden alussa 
kirjapääkaupungik-
si. Alueviestin jut-
tusarjassa "Kirja-
pääkaupungin kuu-
lumisia" kerrotaan, 
mitä kaikkea kirjaan 
liittyvää paikkakun-
nalta löytyy.

Jutut ovat luetta-
vissa myös Sastama-
lan kaupungin mat-
kailusivustolla www.
sastamalanseudul-
le.fi 

 • Pauliina Vilenius
pauliina.vilenius@alueviesti.fi 

Herra Hakkaraisen talos-
sa on niin paljon nähtävää 
ja koettavaa, etteivät kohta 
6-vuotias Eveliina ja 3-vuo-
tias Konsta oikein tiedä, 
mistä aloittaisivat. Pitäisi-
kö ensin keittää kahvia Her-
ra Hakkaraisen keittiössä vai 
kiivetä majakkaan katsele-
maan maisemia? Kun lapset 
äkkäävät Kuningas Artturin 
ritarisalin, on suunta selvä. 

"Hui, täällä on kyllä aika 
pelottavaa", tuumaa Kons-
ta ennen kuin uskaltautuu 
tutkimaan tarkemmin salin 
nurkkia. Kohta hämmennys 
vaihtuu iloon. 

"Jee, mää oon ritari", poi-
ka hihkuu miekkaan ja kil-
peen tarttuen. 

Kun ylle saadaan vielä ri-
tarin kaapu, hymyilee salis-
sa tyytyväinen pieni miek-
kailija. 

 ▶ Miekat  ja  kilvet saavat 
kuitenkin väistyä, kun lap-
set äkkäävät linnan kyljestä 
liukumäen. Sinne on pääs-
tävä. Muutaman hurjan las-
kun jälkeen Konsta ja Eve-
liina istuvat ihmettelemään 
pyöreää pöytää ritareineen. 
Ritarisalissa on tietenkin 
myös Kuningas Artturin ri-
tarit -kirja, johon näytte-
ly perustuu. Kirjassa kerro-
taan, että miekkailun ohes-
sa ritarit harjoittelivat myös 
kohteliaita käytöstapoja. 

"Ai, eikö ne osaa niitä", 
Eveliina ihmettelee.

 ▶ Alakerrassa kävijöi-
tä vasta yllätys odottaakin - 
ihan oikea avaruus. Raketti, 
kraaterit ja katossa loistavat 
tähdet vaativat asianmukai-
sen ihmettelyn ennen kuin 
lapset tarttuvat avaruuspu-
kuihin ja -kypäriin. Kons-
ta syöksyy salamana ohjaa-
maan rakettia. "Nyt lähde-
tään lennolle!"

 ▶ Kauaa  ei avaruudessa-
kaan malteta leijua, kun jo 
pitää sännätä tarkistamaan, 
mitä talon viimeisestä nur-
kasta löytyy. Ihan oikea pie-
ni kaupunki kauppoineen ja 
suutareineen. 

"Konsta, nyt leikitään 
kauppaa", Eveliina ohjeistaa 
ja siirtyy tiskin taakse. 

"Mitä saisi olla?", hän ky-
syy. 

Konsta miettii hetken. 
"Tota, mää ostaisin kanan-

munia", poika sitten keksii. 
"Kuinka monta saisi olla?" 
"Noo, enemmän niin kuin 

vähän", sanoo poika ja tar-

Herra 
Hakkaraisen 
talo
 ■ Sastamalan Vammalas-
sa sijaitseva Mauri Kun-
naksen lastenkirjoihin 
perustuva elämykselli-
nen ja toiminnallinen 
näyttely.

 ■ Talossa Kunnaksen kir-
jat, kuten Kuningas Art-
turin ritarit ja Kaikkien 
aikojen avaruus herää-
vät eloon.

 ■ Talo on avattu 10 vuot-
ta sitten. Huhtikuussa 
2012 valmistui uudistus-
remontti. 

 ■ Herra Hakkarainen viih-
dyttää kävijöitä unissa-
kävelyillään ma-la noin 
klo 11-14 ja su klo 14 
aikaan. 

 ■ Herra Hakkaraisen ta-
lo on ollut jo vuosia yk-
si Sastamalan matkai-
lun vetovoimaisimmista 
kohteista. Vuonna 2012 
talossa vieraili 24 756 
kävijää.

"Jee, mää oon ritari!"

Kauppaleikki on mieluista myös tämän päivän lapsille. Konsta ostoksilla, Eveliina 
myyjänä.

koittaa että muutama nii-
tä tarvitaan. Kauppias tekee 
työtä käskettyä. 

"Annan sulle vielä vähän 
näitä mun suosikkijauhoja, 
niistä voi leipoa mitä vaan", 
kaupan täti kehuu. 

Kuinkahan kallista tässä 
kaupassa oli? "Kaikki rahat 
meni", Konsta huokaa. 

 ▶ Kauppaleikki keskeytyy 
hetkeksi, kun henkilökun-
ta tulee ilmoittamaan Her-
ra Hakkaraisen heränneen 
uniltaan. Äkkiä yläkertaan! 
Kun Konsta näkee tutun val-
koisen hahmon, alkaa pojan 
askel hidastua. Hämmen-
tävää. Ihan oikea iso Her-
ra Hakkarainen pienen po-
jan silmien edessä. Nopeasti 
mummun jalkojen juureen 
turvaan, sieltä on hyvä tark-
kailla unissakävelijää.

 ▶ Kun  talo on kierretty, 
on hyvä pohtia mieluisin-
ta paikkaa ja parhaita leik-
kejä. Niistä Konsta ja Eve-
liina ovat samaa mieltä. Ei 
muuta kuin takaisin alaker-
taan, kaupunkiin ja pieneen 
sekatavarakauppaan. Kohta 
Kinkkeliinin puodissa pun-
nitaan taas ruisleipiä.

Huomenna torstaina Her-
ra Hakkaraisen talossa vie-
tetään 10-vuotisjuhlia. Oh-
jelmassa mm. hurjan haus-
kan autopihan avajaiset.


